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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ. 

 
 
3.1.1 ΤΥΠΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
 
3.1.1.1 Διεθνής διοργάνωση: είναι η διοργάνωση που συμμετέχουν παίκτες από 2 

Ομοσπονδίες και πάνω. 
3.1.1.2 Διεθνής αγώνας: είναι ο ομαδικός αγώνας μεταξύ Ομοσπονδιών. 
3.1.1.3 Ανοικτά Τουρνουά: είναι Τουρνουά με ανοικτή συμμετοχή για αθλητές όλων των 

ομοσπονδιών. 
3.1.1.4 Περιορισμένα Τουρνουά είναι Τουρνουά με περιορισμούς άλλους εκτός από την ηλικία. 
3.1.1.5 Τουρνουά Πρόσκλησης: είναι Τουρνουά που γίνονται μετά από συγκεκριμένες 

προσκλήσεις αθλητών ή ομοσπονδιών. 
 
3.1.2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 
3.1.2.1 Οι κανονισμοί Παιδιάς (ΚΕΦ 2), εκτός της περιπτώσεως που προβλέπει το 3.1.2.2, 

εφαρμόζονται υποχρεωτικά στα Παγκόσμια, Ηπειρωτικά, ΟΡΕΝ Διεθνή Πρωταθλήματα 
και ΟΡΕΝ Τουρνουά. Ισχύει και στις διεθνείς συναντήσεις, αν δεν έχει γίνει άλλη 
συμφωνία μεταξύ των  Ομοσπονδιών που συμμετέχουν. 

3.1.2.2 Η Ε.Ε της Διεθνούς Ομοσπονδίας έχει τη δυνατότητα να διοργανώσει ανοικτά τουρνουά 
με σκοπό τον πειραματισμό κανονισμών που έχουν αποφασιστεί από το Δ.Σ της. 

3.1.2.3 Ο κανονισμός Διεθνών διοργανώσεων εφαρμόζεται στα: 
3.1.2.3.1 Παγκόσμια Πρωταθλήματα και Ολυμπιακούς Αγώνες, εκτός αν ισχύει ειδική διάταξη 

με απόφαση του Δ.Σ. της ITTF παρμένη προηγούμενα και κοινοποιημένη σε όλες τις 
Εθνικές Ομοσπονδίες. 

3.1.2.3.2 Ηπειρωτικά Πρωταθλήματα, εκτός αν ισχύει ειδική διάταξη με απόφαση του Δ.Σ. της 
Ηπειρωτικής Ομοσπονδίας, που έχει ήδη αποφασιστεί και κοινοποιηθεί σε όλες τις 
Εθνικές Ομάδες. 

3.1.2.3.3 ΟΡΕΝ Διεθνή Πρωταθλήματα (3.7.1.2) , εκτός αν ισχύσουν ειδικές διατάξεις ύστερα 
από άδεια της ITTF με κοινή συμφωνία των συμμετεχόντων, σύμφωνα με το άρθρο 
3.1.2.4. 

3.1.2.3.4 ΟΡΕΝ Τουρνουά, εκτός από τα οριζόμενα με το άρθρο 3.1.2.4. 
3.1.2.4 Όταν σε κάποιο Τουρνουά υπάρχουν κάποιες αλλαγές σε διατάξεις του κανονισμού, τότε 

υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφονται στην προκήρυξη. Η συμπλήρωση και υποβολή 
συμμετοχής θεωρείται αυτόματα και αποδοχή των όρων της προκήρυξης . 

3.1.2.5 Ο κανονισμός συνίσταται για όλες τις διεθνείς διοργανώσεις, με την προϋπόθεση 
τήρησης των διατάξεων του Καταστατικού. 

3.1.2.6 Γενικά οι κανονισμοί και ο κανονισμός Διεθνών διοργανώσεων  ισχύουν πάντα, εκτός αν 
υπάρχουν διαφορές που έχουν εκ των προτέρων συμφωνηθεί ή διευκρινίζονται στη 
προκήρυξη. 

3.1.2.7 Αναλυτικές επεξηγήσεις και ερμηνείες των κανονισμών, που περιλαμβάνουν περιγραφή 
του εξοπλισμού, για διεθνής αγώνες, θα εκδίδονται σε τεχνικό φυλλάδιο από την Ε.Ε. της 
ITTF ή θα αναγράφονται στο   εγχειρίδιο “HANDBOOK FOR MATCH OFFICIALS” και στο  
“TOURMANENT REFEREES”. Αυτά τα φυλλάδια θα πρέπει να περιλαμβάνουν κυρίως 
άρθρα αλλά και οδηγούς. 
 

3.2.        ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ 
3.2.1 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ   ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

 
3.2.1.1 Η έγκριση του αγωνιστικού υλικού δίδεται από την Επιτροπή Υλικών του Δ.Σ της 

Διεθνούς.    Έγκριση ή εξουσιοδότηση για θέματα υλικού μπορεί να δοθεί επίσης από την 
Εκτελεστική Επιτροπή οποιαδήποτε στιγμή και η οποία μπορεί να αποσύρει 
οποιοδήποτε έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο της ITTF. 

3.2.1.2 Στην πρόσκληση για κάθε ανοικτό τουρνουά θα πρέπει να αναγράφονται ο τύπος και το 
χρώμα του τραπεζίου , ο τύπος του φιλέ και το χρώμα της μπάλας που θα 
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χρησιμοποιηθούν. Η επιλογή των υλικών γίνεται από την διοργανώτρια Ομοσπονδία 
αρκεί αυτά  να είναι μάρκας και τύπου εγκεκριμένου από την ITTF. 

3.2.1.3 Τα υλικά επικάλυψης (λάστιχα) του κυρίως μέρους της ρακέτας [δίσκου], που 
χρησιμοποιούνται για το κτύπημα της μπάλας, θα πρέπει να είναι κολλημένα στο ξύλο 
έτσι ώστε να είναι ευδιάκριτο το σήμα της ITTF, το νούμερο, αν υπάρχει, το όνομα του 
κατασκευαστή και ο τύπος. 
Το υλικό που χρησιμοποιείται για το κόλλημα του λάστιχου πρέπει να συμπεριλαμβάνεται 
στον ειδικό πίνακα που έχει εγκρίνει το Δ.Σ. της ITTF.  

3.2.1.4 Tα πόδια του τραπεζιού θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 40 cm από την τελική γραμμή 
του τραπεζιού, όταν σε αυτά αγωνίζονται αθλητές με αναπηρικό καρότσι . 
 

 
3.2.2  ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ - ΑΜΦΙΕΣΗ 
3.2.2.1   Η αμφίεση αποτελείται από ένα κοντομάνικο ή αμάνικο μπλουζάκι και σορτς ή φούστα, ή 

ολόσωμο σύνολο, κάλτσες και αθλητικά παπούτσια. Άλλα ρούχα όπως μέρος ή 
ολόκληρη φόρμα δεν επιτρέπονται κατά  τη διάρκεια του αγώνα, παρά μόνο με άδεια 
του ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗ. 

3.2.2.2    Το κύριο μέρος της μπλούζας, του σορτς ή της φούστας πρέπει να είναι καθαρά    
διαφορετικού χρώματος από το χρώμα της μπάλας των αγώνων. 

3.2.2.3    Μία αθλητική εμφάνιση μπορεί να έχει γράμματα ή αριθμούς στο πίσω μέρος της 
μπλούζας, που να δηλώνουν την ταυτότητα του αθλητή , το όνομα της χώρας του και 
για αγώνες σωματείων το όνομα του σωματείου του, καθώς και διαφημίσεις σύμφωνα 
με το 3.2.5.10 του παρόντος. Αν υπάρχει το όνομα αθλητή στο πίσω μέρος της 
μπλούζας, αυτό πρέπει να αναγράφεται ακριβώς κάτω από το γιακά.   

 
3.2.2.4 Οι αριθμοί που δίδουν οι οργανωτές στους αθλητές για την πλάτη τους δεν πρέπει να 

έχουν επιφάνεια μεγαλύτερη από 600 cm2 και έχουν προτεραιότητα έναντι των 
διαφημίσεων.  

3.2.2.5 Οποιαδήποτε μαρκαρίσματα στο μπροστινό μέρος ή στις πλευρές του ρουχισμού, καθώς 
και οτιδήποτε κοσμήματα φορά ο αθλητής, δεν θα πρέπει να έχουν κτυπητή ή λαμπερή 
αντανάκλαση, ώστε να τυφλώνουν τον αντίπαλο. 

3.2.2.6 Δεν επιτρέπεται στον ρουχισμό να υπάρχουν δυσφημιστικές για το άθλημα διαφημίσεις 
και σχέδια. 

3.2.2.7 Κάθε αμφισβήτηση νομιμότητας του ρουχισμού λύνεται από τον Επιδιαιτητή. 
3.2.2.8 Οι παίκτες μιας ομάδας που συμμετέχουν στα Ομαδικά, καθώς και παίκτες από την ίδια 

Ομάδα που συνθέτουν ζευγάρι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και στους Ολυμπιακούς ή 
Παρολυμπιακούς  Αγώνες, πρέπει να είναι ντυμένοι ομοιόμορφα με πιθανή εξαίρεση τις 
κάλτσες, τα παπούτσια, τους αριθμούς, το μέγεθος, σχέδιο και χρώμα των διαφημίσεων 
στο ρουχισμό. Στις άλλες διοργανώσεις οι παίκτες μπορούν να φορούν ρούχα 
διαφορετικών κατασκευαστών αρκεί το βασικό χρώμα να είναι ίδιο και η Εθνική 
Ομοσπονδία και να το έχει εγκρίνει.    

3.2.2.9 Οι αντίπαλοι παίκτες ή ζευγάρια πρέπει να φορούν ρούχα καθαρά διαφορετικού 
χρώματος, έτσι ώστε να μπορούν οι θεατές να τους ξεχωρίζουν. 

3.2.2.10 Όταν οι παίκτες ή τα ζευγάρια φορούν ρούχα ίδιου χρώματος ή χρωμάτων θα πρέπει να 
συμφωνήσουν ποιος παίκτης ή ζευγάρι θα αλλάξει  φανέλα ή σορτς ή και τα δύο ώστε να 
πετύχουμε διαφορετικού χρώματος ενδυμασία. Αν δεν υπάρξει συμφωνία για το ποιος θα 
αλλάξει, τότε ο διαιτητής κάνει κλήρωση. 

3.2.2.11 Ο ρουχισμός των αθλητών που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, στους 
Ολυμπιακούς ή Παρολυμπιακούς Αγώνες και στα Διεθνή Ανοικτά Πρωταθλήματα πρέπει 
να είναι εγκεκριμένος από την Ομοσπονδία τους. 

 
3.2.3 ΟΡΟΙ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ 
3.2.3.1 Ο αγωνιστικός χώρος έχει μήκος 14 μέτρα, φάρδος 7 μέτρα και ύψος 5 μέτρα. Αλλά στις 

4 γωνίες μπορούν να τοποθετηθούν διαχωριστικά μήκους έως 1,5μ . Για τους αγώνες  
όπου αγωνίζονται αθλητές με καρότσι, ο αγωνιστικός χώρος δεν θα πρέπει  να είναι 
μικρότερος από 8 μ. μήκος και 6 μ. πλάτος  
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3.2.3.2 Ο παρακάτω αθλητικός εξοπλισμός αποτελεί μέρος του κάθε αγωνιστικού χώρου: Το 
αγωνιστικό τραπέζι συμπεριλαμβανομένου και του συγκροτήματος του φιλέ, το τραπέζι 
και η καρέκλα του διαιτητή, ο μετρητής σκορ, οι πετσετοθήκες , η ταμπέλα με τον αριθμό 
του τραπεζιού, το δάπεδο, οι ταμπέλες στα πλαίσια που αναφέρουν το όνομα του αθλητή 
ή της χώρας.  

3.2.3.3 O αγωνιστικός χώρος φράσσεται από σκούρου χρώματος πλαίσια ύψους 75 εκ, που 
χωρίζουν τον αγωνιστικό χώρο από τους θεατές. 

3.2.3.4  Η ένταση του φωτός πάνω στην αγωνιστική επιφάνεια δεν πρέπει να είναι μικρότερη 
από 1000 LUX (για ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ και ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ) και 
600 LUX (για όλους τους άλλους αγώνες). Στον υπόλοιπο αγωνιστικό χώρο η ένταση του 
φωτός δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 500 LUX και 400 LUX αντίστοιχα. 

3.2.3.5 Η ένταση του φωτός θα πρέπει να είναι ίδια σε όλα τα τραπέζια που χρησιμοποιούνται σε 
μία διοργάνωση,  η ένταση  του φωτός στον υπόλοιπο χώρο της διοργάνωσης μικρότερη 
από την ένταση του φωτισμού στον αγωνιστικό χώρο. 

3.2.3.6 Η πηγή του φωτισμού πρέπει να είναι το λιγότερο 5 μέτρα από το έδαφος. 
3.2.3.7 Το φόντο θα πρέπει να είναι γενικά σκούρο και να μην περιέχει ανταύγειες φωτός, ούτε 

φως ημέρας. 
3.2.3.8 Το δάπεδο δεν πρέπει να είναι ανοιχτόχρωμο ούτε να έχει λαμπερές αντανακλάσεις και η 

επιφάνεια του δεν πρέπει να είναι από τούβλα, πλακάκια, μπετό ή πέτρα. Σε αγώνες 
όπου αγωνίζονται αθλητές με καρότσι, το δάπεδο μπορεί να είναι από μπετό. 

3.2.3.8.1 Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και τους Ολυμπιακούς και Παρολυμπιακούς Αγώνες 
πρέπει να είναι ξύλινο ή με το ειδικό συνθετικό δάπεδο που έχει εγκρίνει η ITTF. 

 
3.2.4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΑΚΕΤΑΣ (RACKET CONTROL) 
3.2.4.1 Είναι ευθύνη του κάθε αθλητή να κολλάει τα λάστιχα του το ξύλο της ρακέτας,  με υλικό 

που δεν περιέχει επιβλαβής πτητικούς διαλύτες. 
3.2.4.2 Κέντρα ελέγχου ρακέτας πρέπει να λειτουργούν σε όλα τα παγκόσμια πρωταθλήματα της 

ITTF, καθώς και στους Ολυμπιακούς και Παρολυμπιακούς Αγώνες αλλά και σε κάποια 
Ανοικτά πρωταθλήματα της ΙΤΤF, σε τουρνουά κατηγορίας εφήβων, αλλά και σε 
ηπειρωτικά και περιφερειακά πρωταθλήματα. 

3.2.4.2.1       Στο κέντρο ελέγχου ρακέτας γίνεται έλεγχος της ρακέτας, σύμφωνα με την πολιτική 
και την διαδικασία που συνίσταται από την Εκτελεστική Επιτροπή, κατόπιν εισήγησης 
της Επιτροπής Υλικού και της Επιτροπής Διαιτητών κα Επιδιαιτητών, έτσι ώστε οι 
ρακέτες που χρησιμοποιούνται να τηρούν τους κανόνες της ITTF και να μην έχουν 
παρεκκλίσεις που αφορούν το πάχος του λάστιχου, την επιπεδότητα, καθώς και το 
υλικό που χρησιμοποιείται για την επικόλληση του (Ισχύει από 1/4/2012). 

3.2.4.2.2      Ο έλεγχος της ρακέτας θα πρέπει να γίνεται μετά  τον αγώνα μόνο στην περίπτωση 
που ο αθλητής δεν εμφανιστεί για έλεγχο της ρακέτας πριν τον αγώνα, επιλέγοντας 
τυχαία κάποιους αθλητές, αλλά από τους προημιτελικούς και μέχρι τους τελικούς ο 
έλεγχος της ρακέτας θα πρέπει να γίνεται πριν τον αγώνα, σε ότι αφορά τα ατομικά 
αγωνίσματα και με επιλογή κάποιων αθλητών από όλους τους ομαδικούς αγώνες.    

3.2.4.2.3       Οι ρακέτες, που μετά από έλεγχο, πριν την έναρξη του αγώνα, αποδεικνύεται ότι 
είναι παράνομες, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν στους επόμενους αγώνες και 
ο αθλητής θα πρέπει να χρησιμοποιήσει άλλη ρακέτα η οποία θα ελεγχτεί μετά τον 
αγώνα . Σε περίπτωση όμως που μία ρακέτα είναι παράνομη από τυχαίο τεστ που 
γίνεται μετά τον αγώνα,  ο αθλητής τιμωρείται. 

3.2.4.2.4      Όλοι οι αθλητές έχουν δικαίωμα εθελοντικού τεστ  ρακέτας πριν από τους αγώνες 
αλλά σε περίπτωση που η ρακέτα τους βρεθεί παράνομη δεν τιμωρούνται.    
 

3.2.4.3 Ένας αθλητής ο οποίος σε χρονικό διάστημα 4 χρόνων έχει βρεθεί 4 φορές με 
αντικανονική ρακέτα (αποκλείεται από τον συγκεκριμένο αγώνα) αλλά στη συνέχεια και 
αφού ολοκληρώσει τους αγώνες του στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα, η Εκτελεστική 
Επιτροπή τον αποκλείει για 12 μήνες από όλα τα πρωταθλήματα.(Ισχύει από 1/4/2012) 
 

3.2.4.3.1  Η ITTF θα πρέπει να ενημερώσει γραπτώς  τον αθλητή για την παραπομπή του. 



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 2014-15 
 

4 

 

3.2.4.3.2  Ο αθλητής μπορεί να υποβάλλει ένσταση εντός 21 ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής του εγγράφου, αλλά  η ποινή  του θα είναι σε ισχύ μέχρι να εκδικαστεί. 

3.2.4.3.3  Η ITTF   υποχρεούται να διατηρεί αρχείο με τους αθλητές που δεν περνούν τον έλεγχο 
ρακέτας. 

3.2.4.4 Η ΙΤΤF θα καταγράφει τους αθλητές με ποινή παράνομης ρακέτας από 1/9/2010. 
3.2.4.5 Ο ειδικός χώρος, τον οποίο θα χρησιμοποιούν οι παίκτες για την προετοιμασία της 

ρακέτας τους, πρέπει να βρίσκεται σε χώρο εκτός του αγωνιστικού. 
 
«Χώρος διεξαγωγής των αγώνων» θεωρείται το όλο οικοδόμημα και περιλαμβάνει την 
είσοδο, το χώρο στάθμευσης και όλες τις εγκαταστάσεις.  

 
 
3.2.5 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ 
3.2.5.1 Εντός του αγωνιστικού χώρου διαφημίσεις θα υπάρχουν μόνο στον εξοπλισμό ή τα 

εξαρτήματα που υπάρχουν  σε αυτόν όπως ορίζονται στο 3.2.3.2. 
3.2.5.1.1 Διαφημίσεις και σήματα μέσα ή δίπλα στον αγωνιστικό χώρο που αφορούν είδη  
3.2.5.1.2 καπνού, αλκοολούχα ποτά, ναρκωτικά ή οτιδήποτε είναι παράνομο απαγορεύονται 

καθώς επίσης και οποιαδήποτε αρνητική ανάρτηση που αφορά θρήσκευμα, φύλο, 
ξενοφοβία κα 

3.2.5.2 Στους Ολυμπιακούς και Παρολυμπιακούς Αγώνες οι διαφημίσεις τόσο στον αθλητικό 
εξοπλισμό όσο  και στην ενδυμασία αθλητών και διαιτητών ακολουθούν τους 
κανονισμούς της ΔΟΕ και της Διεθνούς Παρολυμπιακής Επιτροπής αντίστοιχα. 

3.2.5.3 Με εξαίρεση τα LED διαφημίσεις στα διαχωριστικά από την εσωτερική πλευρά, του 
αγωνιστικού χώρου, φθορίζοντα ή φωτοβόλα χρώματα απαγορεύονται καθώς και έντονα 
χρώματα γενικά στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι το φόντο των διαχωριστικών θα πρέπει να 
είναι σκούρου χρώματος (3.2.3.3).  

3.2.5.3.1 Διαφημίσεις στα διαχωριστικά δεν θα πρέπει να αλλάζουν κατά την διάρκεια του αγώνα 
από σκούρο σε ανοικτό χρώμα αλλά και αντίθετα. 

  
3.2.5.3.2  Οι διαφημίσεις LED δεν θα πρέπει να είναι λαμπερές γεγονός που ενοχλεί τους παίκτες 

κατά την διάρκεια του αγώνα και δεν πρέπει να μετακινούνται όταν ο αγώνας παίζεται. 
 

3.2.5.3.3  Οι διαφημίσεις LED  δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται χωρίς την έγκριση της ITTF. 
3.2.5.4 Γράμματα ή σύμβολα στα πλαίσια εντός του αγωνιστικού χώρου επιτρέπονται εφόσον 

δεν περιέχουν λευκό ή πορτοκαλί χρώμα και όχι πάνω από 2 διαφορετικά χρώματα, 
ύψους μέχρι 40 εκ., και θα πρέπει να είναι ίδιου χρώματος όπως τα πλαίσια με ελαφρά 
ανοικτότερο ή σκουρότερο χρώμα. (Από 1/7/2012).  

3.2.5.5 Μαρκαρίσματα στο πάτωμα πρέπει να είναι διαφορετικού χρώματος από το χρώμα της 
μπάλας που χρησιμοποιείται. 

3.2.5.6 Μπορεί να υπάρχουν 4 διαφημίσεις στο πάτωμα, μία στην κάθε μεριά του τραπεζιού . 
Από  μία στις τελικές πλευρές του τραπεζιού θα έχει εμβαδόν 5 τμ και από μία σε κάθε 
πλευρά (πλάγια) με εμβαδόν 2,5 τμ και θα βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη του 1 μ 
και μικρότερη των 2 μ από τα διαχωριστικά.  

3.2.5.7 Μπορεί να υπάρχει μια προσωρινή διαφήμιση στην κάθε πλευρική επιφάνεια του 
τραπεζιού, διαφορετική από την μόνιμη, που δεν θα αναφέρεται όμως σε  εταιρεία ειδών 
επιτραπέζιας αντισφαίρισης από τον επίσημο  χορηγό,  συνολικού μήκους 60 εκ.  και δε 
θα υπάρχουν διαφημίσεις ή λογότυπα του κατασκευαστή ή του προμηθευτή στα 
συστήματα προσγείωσης του γηπέδου. 

3.2.5.8 Οι διαφημίσεις στο φιλέ πρέπει να είναι χρώματος διαφορετικού από την μπάλα που 
χρησιμοποιείται, να απέχουν το λιγότερο 3cm από την κορυφή του φιλέ και να μην 
εμποδίζουν την ορατότητα διαμέσου αυτού. 

3.2.5.9 Διαφημίσεις στα τραπέζια των διαιτητών καθώς και σε οποιαδήποτε εξαρτήματα στον 
αγωνιστικό χώρο επιτρέπονται σε συνολική επιφάνεια 750 τετ. εκ. 
 

3.2.5.10 Οι διαφημίσεις στο ρουχισμό των παικτών  περιορίζονται σε: 
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3.2.5.1.10.1   Στο φυσιολογικό σήμα του κατασκευαστή σύμβολο ή όνομα που περιέχεται εντός μιας 
συνολικής επιφάνειας 24 τετ. εκ. 

3.2.5.1.10.2   Μέχρι έξι  καθαρά διαφορετικές διαφημίσεις, συνολικής επιφάνειας 600 τετ. εκ. στη 
μπροστινή πλευρά, το πλάι ή τον ώμο  της φανέλας, εκ των οποίων μόνο 4 στην 
μπροστινή πλευρά της φανέλας. 

3.2.5.1.10.3   Μέχρι δύο  διαφημίσεις εντός συνολικής επιφάνειας  400 τετ. εκ. στο πίσω μέρος της 
φανέλας. 

3.2.5.1.10.4   Μέχρι δύο διαφημίσεις, συνολικής επιφάνειας 120 τετ. εκ. στο μπροστινό και πλαϊνό 
μέρος του σορτς ή της φούστας. 
 

3.2.5.11  Διαφημίσεις πάνω στους αριθμούς των αθλητών επιτρέπονται σε συνολική επιφάνεια 
100    
 τετ. εκ. 

3.2.5.12  Διαφημίσεις πάνω στα ρούχα των διαιτητών επιτρέπονται σε συνολική επιφάνεια 40 τετ.     
 εκ. 

3.2.5.13  Δεν πρέπει να διαφημίζονται στα ρούχα ή τους αριθμούς των παικτών είδη καπνού,      
Αλκοολούχα ποτά και Ναρκωτικά. 

 
3.2.6. Έλεγχος Doping 
3.2.6.1 Όλοι οι αθλητές που συμμετέχουν σε διεθνής αγώνες, συμπεριλαμβανομένων και των     
           αθλητών που συμμετέχουν στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Εφήβων, θα υποβάλλονται σε    
           έλεγχο Doping είτε από επιτροπή της  ΙΤΤF είτε από επιτροπή άλλου οργανισμού. 
 
3.3 ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΑΓΩΝΩΝ 
3.3.1 ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗΣ 
3.3.1.1 Για κάθε διοργάνωση στο σύνολο της διορίζεται ένας Επιδιαιτητής του οποίου η 

ταυτότητα γίνεται γνωστή στους συμμετέχοντες και στους αρχηγούς των ομάδων. 
3.3.1.2      Ο Επιδιαιτητής είναι υπεύθυνος σύμφωνα με τον κανονισμό για τα παρακάτω: 
3.3.1.2.1 Για την διεξαγωγή της κλήρωσης. 
3.3.1.2.2 Για το προγραμματισμό των αγώνων [ώρες-τραπέζια]. 
3.3.1.2.3 Για τον ορισμό των διαιτητών. 
3.3.1.2.4 Για την συνάντηση των διαιτητών πριν από τους αγώνες. 
3.3.1.2.5 Για τον αν κάποιος παίκτης έχει δικαίωμα συμμετοχής στους συγκεκριμένους αγώνες. 
3.3.1.2.6 Για το αν πρέπει να διακοπεί κάποιος αγώνας σε περίπτωση ανάγκης. 
3.3.1.2.7 Για το αν οι παίκτες μπορούν να εγκαταλείψουν τον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια    

     του αγώνα. 
3.3.1.2.8 Για το αν μπορούν να παραταθούν τα καθορισμένα χρονικά όρια προθέρμανσης. 
3.3.1.2.9 Για το αν οι παίκτες μπορούν να φορέσουν φόρμα κατά τη διάρκεια του αγώνα. 
3.3.1.2.10 Για ν' αποφασίζει για ζητήματα ερμηνείας του κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης  της  

     αμφίεσης  και των άλλων υλικών. 
3.3.1.2.11 Για το που και πότε θα προπονηθούν οι παίκτες κατά την διάρκεια μιας έκτακτης    

     διακοπής του αγώνα. 
3.3.1.2.12 Για τη λήψη πειθαρχικών μέτρων για κακή συμπεριφορά ή άλλες παραβάσεις του  

     κανονισμού. 
 

3.3.1.3 Σε περίπτωση που μετά από απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής των αγώνων κάποιο ή 
κάποια από τα καθήκοντα του Επιδιαιτητή ανατεθούν σε άλλα πρόσωπα, οι χώροι 
ευθύνης καθώς και τα συγκεκριμένα άτομα γνωστοποιούνται στους αρχηγούς και 
συμμετέχοντες. 

3.3.1.4 Ο Επιδιαιτητής πρέπει να είναι παρών καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων και 
αναπληρώνεται από το βοηθό Επιδιαιτητή όταν απουσιάζει. 

3.3.1.5 Όταν ο Επιδιαιτητής κρίνει ότι πρέπει να αντικαταστήσει ένα διαιτητή, βοηθό ή άλλο 
αξιωματούχο μπορεί να το πραγματοποιήσει οποιαδήποτε στιγμή. Απόφαση που 
πάρθηκε από τον αντικατασταθέντα αξιωματούχο δεν μπορεί να την αλλοιώσει εφ' όσον 
πάρθηκε σε γεγονός της δικαιοδοσίας του. 
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3.3.1.6 Οι παίκτες είναι στην δικαιοδοσία του Επιδιαιτητή, από την στιγμή που φτάνουν στην 
αθλητική εγκατάσταση,  μέχρι να φύγουν από αυτή.   

 
3.3.2 Διαιτητής , Βοηθός διαιτητή και μετρητής κτυπημάτων  
3.3.2.1 Για κάθε αγώνα διορίζεται ένας Διαιτητής και ένας  βοηθός διαιτητής. 
3.3.2.2 Ο Διαιτητής  κάθεται  ή  είναι όρθιος στην πλευρά του τραπεζίου σε ευθεία γραμμή με το 

συγκρότημα του φιλέ και ο βοηθός διαιτητής κάθετε απέναντι του στην άλλη πλευρά του 
τραπεζίου σε ευθεία γραμμή με το συγκρότημα του  φιλέ. 
 

3.3.2.3 Ο Διαιτητής είναι υπεύθυνος για τα παρακάτω: 
3.3.2.3.1 Ελέγχει τη νομιμότητα του εξοπλισμού και τις αγωνιστικές συνθήκες και αναφέρει    

    τυχόν παράβαση στον Επιδιαιτητή. 
3.3.2.3.2 Επιλέγει με τυχαίο τρόπο την μπάλα, αν οι παίκτες δεν συμφωνούν στην επιλογή,      

    όπως  προβλέπει το 3.4.2.1.1 - 2. 
3.3.2.3.3 Πραγματοποιεί την κλήρωση για το ποιός θα σερβίρει πρώτος και από ποιά πλευρά     

    θα αγωνιστούν οι αθλητές. 
3.3.2.3.4 Αποφασίζει αν κάποιοι κανονισμοί του σωστού σέρβις θα παραβλεφτούν λόγω  

     σωματικής ανικανότητας. 
3.3.2.3.5 Ελέγχει τις συνθήκες ενός σωστού σέρβις, μιας απόκρουσης και διορθώνει πιθανά   

     λάθη. 
3.3.2.3.6 Αποφασίζει για το αποτέλεσμα κάθε ανταλλαγής κτυπημάτων, αν είναι πόντος ή     

    επανάληψη. 
3.3.2.3.7 Εκφωνεί το σκορ, με συγκεκριμένες διαδικασίες. 
3.3.2.3.8 Εισαγάγει το σύστημα επίσπευσης όπως ορίζει ο κανονισμός. 
3.3.2.3.9 Εξασφαλίζει την συνέχεια του αγώνα. 
3.3.2.3.10 Ενεργεί σε περιπτώσεις παράνομων οδηγιών ή κακής συμπεριφοράς. 
3.3.2.3.11 Πραγματοποιεί την κλήρωση για το ποιός παίκτης ή ζευγάρι θα αλλάξει εμφάνιση,    

    όταν     
    σε περίπτωση ομοιοχρωμίας, οι παίκτες δεν συμφωνούν ποιός θα αλλάξει εμφάνιση.  

3.3.2.3.12 Ελέγχει τα άτομα που δικαιούνται να βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο.  
 

3.3.2.4    Ο βοηθός διαιτητής 
3.3.2.4.1 Αποφασίζει, αν η μπάλα χτύπησε την άκρη του τραπεζίου, που είναι προς την πλευρά 

του. 
3.3.2.4.2 ενημερώνει τον διαιτητή για περιπτώσεις παράνομων οδηγιών ή κακής συμπεριφοράς. 

 
3.3.2.5    Ο Διαιτητής και ο βοηθός διαιτητής  μπορούν να αποφασίζουν: 
3.3.2.5.1 Αν το σέρβις είναι παράνομο. 
3.3.2.5.2 Αν η μπάλα σε ένα κατά τα άλλα σωστό σέρβις ακούμπησε το συγκρότημα του φιλέ 

ενώ περνούσε πάνω ή γύρω από αυτό. 
3.3.2.5.3 Αν ο παίκτης παρεμπόδισε την μπάλα. 
3.3.2.5.4 Αν οι συνθήκες του παιγνιδιού επηρεάζονται από εξωγενής παράγοντες. 
3.3.2.5.5 Επίσης χρονομετρούν την διάρκεια της προθέρμανσης καθώς και τη διάρκεια των  

       διαλειμμάτων. 
3.3.2.6 Ο βοηθός διαιτητής ή ένας άλλος αξιωματούχος μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως μετρητές 

χτυπημάτων όταν το σύστημα επίσπευσης τεθεί σε εφαρμογή.   
3.3.2.7 Απόφαση  που πάρθηκε από τον βοηθό διαιτητή, σύμφωνα με το 3.3.2.5, δεν μπορεί να  

ανατραπεί από τον διαιτητή του αγώνα . 
   3.3.2.8   Οι παίκτες είναι στην δικαιοδοσία του διαιτητή, από την στιγμή που θα εισέλθουν στον 

αγωνιστικό χώρο, μέχρι και την αποχώρησή τους.   
 
3.3.3 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ. 
3.3.3.1 Καμία συμφωνία μεταξύ των αθλητών στα ατομικά αγωνίσματα ή μεταξύ των αρχηγών 

των ομάδων στα ομαδικά, μπορεί ν' αλλάξει απόφαση για αμφισβητούμενη φάση διαιτητή 
ή απόφαση για ερμηνεία των κανονισμών που πάρθηκε από τον αρμόδιο Επιδιαιτητή ή 
απόφαση για την οποία είναι αρμόδια η οργανωτική επιτροπή. 



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 2014-15 
 

7 

 

3.3.3.2 Καμία ένσταση δεν μπορεί να γίνει πάνω σε απόφαση του υπεύθυνου παράγοντα του 
αγώνα σε θέμα της δικαιοδοσίας του, ή σε απόφαση ερμηνείας κανονισμών ή κανόνων 
από τον αρμόδιο Επιδιαιτητή. 

3.3.3.3 Ένσταση μπορεί να γίνει στον Επιδιαιτητή, για μια απόφαση κάποιου παράγοντα του 
αγώνα πάνω σε αμφισβητούμενη ερμηνεία κανονισμού ή κανόνα και τότε η απόφαση του 
Επιδιαιτητή είναι τελεσίδικη. 

3.3.3.4 Ένσταση μπορεί να γίνει στην Τεχνική Οργανωτική Επιτροπή, για μια απόφαση του 
Επιδιαιτητή για θέματα του αγώνα, που δεν συμπεριλαμβάνονται στους κανόνες και 
κανονισμούς και η απόφαση της Τεχνικής Οργανωτικής  Επιτροπής είναι τελεσίδικη. 

3.3.3.5 Ένσταση μπορούν να υποβάλλουν, στα ατομικά μόνο ο ίδιος ο αθλητής(τρια), που 
συμμετέχει στον συγκεκριμένο αγώνα και στα Ομαδικά μόνο ο αρχηγός της ομάδας 
(αθλητής-τρια) που συμμετέχει στον συγκεκριμένο αγώνα. 

3.3.3.5.1 Το όνομα του αρχηγού της ομάδας, ανεξάρτητα αν συμμετέχει στον συγκεκριμένο  
      αγώνα, θα πρέπει να δίνεται στον διαιτητή, πριν την έναρξη του αγώνα. 
  

3.3.3.6 Η αμφισβήτηση που τυχόν προέκυψε ύστερα από απόφαση της Τεχνικής Οργανωτικής 
Επιτροπής σε θέματα ερμηνείας κανονισμών ή κανόνων δεν μπορεί να εφεσιβληθεί από 
την Επιτροπή Κανονισμών της ITTF.  

3.3.3.7 Η επιτροπή κανονισμών όμως θα εκδώσει ένα κανόνα που θ' αποτελεί οδηγό για το 
μέλλον. Το θέμα μπορεί να συζητηθεί και στο Συμβούλιο ή την Γενική Συνέλευση της 
ITTF, χωρίς όμως να είναι δυνατόν ν' ανακληθεί από κανένα η απόφαση της Τεχνικής 
Οργανωτικής Επιτροπής ή του Επιδιαιτητή. 

 
3.4      ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑ. 
3.4.1 Σκορ 
3.4.1.1   Ο  διαιτητής εκφωνεί το σκορ μόλις η μπάλα βγει «εκτός Παιδιάς», στο τέλος της   

<<ανταλλαγής κτυπημάτων>> ή μόλις είναι δυνατόν ν' ακουστεί καθαρά. 
3.4.1.1.1 Ο διαιτητής εκφωνεί πρώτα τους πόντους του παίκτη (ζευγάρι) που σερβίρει στην 

επόμενη <<ανταλλαγή κτυπημάτων>> και μετά τους πόντους του αποκρούοντος. 
3.4.1.1.2 Σε κάθε αλλαγή σέρβις και στο ξεκίνημα του παιγνιδιού ο διαιτητής πρέπει να  δείχνει 

τον επόμενο σερβίροντα εκφωνώντας το όνομά του συνοδευόμενο από το σκορ. 
3.4.1.1.3 Στο τέλος του αγώνα ο διαιτητής εκφωνεί το όνομα του νικητή και τους πόντους που 

έχει και μετά τους πόντος του ηττημένου. 
 

3.4.1.2      Για να τονίσει μια απόφαση του ο Διαιτητής μπορεί να χρησιμοποιεί και τα χέρια του  
     όπως παρακάτω: 

3.4.1.2.1 Όταν σημειωθεί πόντος: Σηκώνει το χέρι, που είναι στη πλευρά του παίκτη που τον    
    κέρδισε, με τον βραχίονα οριζόντια , το χέρι κάθετα και την παλάμη κλειστή.  

3.4.1.2.2 Σε επανάληψη: Με το χέρι σηκωμένο πάνω από το κεφάλι του σε εμφανή θέση και  
    με την παλάμη ανοιχτή. 

3.4.1.3    Το σκορ και το μέτρημα των αποκρούσεων στο σύστημα επίσπευσης εκφωνείται στην    
   Αγγλική ή σε κάποια γλώσσα κοινά αποδεκτή από τους παίκτες και τον διαιτητή. 

3.4.1.4    Για το σκορ πρέπει να χρησιμοποιούνται ή μηχανικοί ή ηλεκτρονικοί πίνακες που να  
   είναι ορατοί στους παίκτες και  στους θεατές. 

3.4.1.5    Όταν παίκτης έχει προειδοποιηθεί για ανάρμοστη συμπεριφορά, μία κίτρινη κάρτα θα  
   πρέπει να τοποθετηθεί πάνω ή κοντά  στο πίνακα του σκορ από την πλευρά του  
   προειδοποιηθέντα  παίκτη. 

 
 
3.4.2    ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. 
3.4.2.1 Η επιλογή της μπάλας πρέπει να γίνεται έξω από τον αγωνιστικό χώρο. 
3.4.2.1.1 Δίδεται η δυνατότητα στους παίκτες να επιλέξουν περισσότερες της μίας μπάλας πριν 

εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο. Ο αγώνας θα διεξαχθεί με μία από τις 
προεπιλεγμένες μπάλες που διάλεξαν οι παίκτες. 

3.4.2.1.2 Εάν δεν έχουν επιλεγεί μπάλες πριν από την είσοδο των αθλητών  στον αγωνιστικό 
χώρο, ή οι αθλητές δεν συμφωνούν με ποια μπάλα θα αγωνιστούν τότε ο αγώνας θα 
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γίνει με μια μπάλα που θα επιλέξει κατά τύχη ο διαιτητής από τις επίσημες μπάλες της 
διοργάνωσης. 

3.4.2.1.3 Αν η μπάλα του αγώνα πρέπει να αντικατασταθεί, η αντικατάσταση της πρέπει να γίνει 
από μία από αυτές που είχαν προεπιλεγεί. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, ο διαιτητής 
επιλέγει μία στην τύχη από τις μπάλες που έχει στην κατοχή του. 

3.4.2.2 Το υλικό επικάλυψης (λάστιχα) που χρησιμοποιείται από τους αθλητές θα πρέπει να είναι 
εγκεκριμένο από την ITTF, χωρίς να έχει υποστεί φυσική, χημική ή άλλου είδους 
αλλοίωση, γεγονός που αλλάζει τις συνθήκες του παιγνιδιού, σε ότι αφορά τις ιδιότητές 
του, τον συντελεστή τριβής, εμφάνιση, χρώμα, δομή, επιφάνεια κ.α., και κυρίως τίποτε 
πρόσθετο δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται.  

3.4.2.3 Οι ρακέτες που υπόκεινται σε έλεγχο θα πρέπει να περνούν όλα τα όρια (καμπυλότητα 
όσμωση, πάχος λάστιχου), για να είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν.  

3.4.2.4 Στην περίπτωση που μία ρακέτα πάθει σοβαρή ζημιά, και είναι αδύνατον να 
χρησιμοποιηθεί, τότε και μόνο τότε μπορεί να την  αντικαταστήσει με κάποια άλλη, την 
οποία θα φέρει μαζί του μέσα στον αγωνιστικό χώρο ή με κάποια άλλη που θα του δοθεί 
μέσα στον αγωνιστικό χώρο. 

3.4.2.5 Οι παίκτες υποχρεούνται κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων (μεταξύ των σετ και κατά τη 
διάρκεια του TIME OUT), να αφήνουν την ρακέτα τους πάνω στο τραπέζι, υπό την 
επιτήρηση του διαιτητή. Αν όμως η ρακέτα είναι δεμένη στο χέρι του αθλητή, ο διαιτητής 
μπορεί να επιτρέψει στον παίκτη να πάει τον πάγκο με την ρακέτα του δεμένη.  

 
3.4.3 ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ. 
3.4.3.1 Οι παίκτες μπορούν να προθερμανθούν στο τραπέζι που πρόκειται ν' αγωνιστούν μέχρι 2 

λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα, και όχι κατά τη διάρκεια των κανονικών διαλειμμάτων. 
Η προσδιορισμένη χρονική περίοδος προθέρμανσης παρατείνεται μόνο με άδεια του 
Επιδιαιτητή. 

3.4.3.2 Κατά την διάρκεια μιας έκτακτης  διακοπής, ο Επιδιαιτητής μπορεί να επιτρέψει στους 
παίκτες να εξασκηθούν σε οποιοδήποτε τραπέζι, συμπεριλαμβανομένου και του 
τραπεζίου του αγώνα. 

3.4.3.3 Στους παίκτες δίνεται ευκαιρία να ελέγξουν και εξοικειωθούν με το αγωνιστικό υλικό που 
πρόκειται να χρησιμοποιήσουν. Έτσι μπορούν να ανταλλάξουν μερικές μπαλιές μετά την 
αντικατάσταση σπασμένης μπάλας ή ρακέτας. 

 
3.4.4 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ 
3.4.4.1. Ο αγώνας είναι συνεχής από την αρχή ως το τέλος. Διακοπτόμενος μόνο για τα νόμιμα 

διαλείμματα. Έτσι οι παίκτες  δικαιούνται: 
3.4.4.1.1. Διάλειμμα μέχρι ΕΝΟΣ λεπτού μεταξύ των σετ  ενός αγώνα . 
3.4.4.1.2. Μικρό διάλειμμα για να σκουπιστούν μετά από κάθε 6 πόντους από την αρχή του σετ, 

και στην αλλαγή πλευράς στο τελευταίο σετ του αγώνα . 
3.4.4.2     Ο παίκτης ή το ζευγάρι μπορεί να πάρει ένα TIME OUT ενός λεπτού στη διάρκεια ενός  

    αγώνα. 
3.4.4.2.1 Για τα ατομικά αγωνίσματα η αίτηση για  TIME  OUT  μπορεί να γίνει από τον παίκτη ή 

το ζευγάρι ή από τον εξουσιοδοτημένο προπονητή. Στα Ομαδικά η αίτηση μπορεί να 
γίνει και από τον αρχηγό της ομάδος. 

3.4.4.2.2 Αν ο παίκτης ή το ζευγάρι  και ο προπονητής ή αρχηγός της ομάδος δεν συμφωνούν  
                για την αίτηση για ΤΙΜΕ OUT , τότε την τελική απόφαση παίρνει ο παίκτης ή το        
                ζευγάρι στα ατομικά  και ο αρχηγός της ομάδας στα ομαδικά.  
3.4.4.2.3  Η αίτηση για TIME OUT μπορεί να γίνει μόνο όταν η μπάλα είναι εκτός παιδιάς 

κάνοντας το σήμα "Τ" με τα χέρια.  
3.4.4.2.4 Μόλις ο διαιτητής δεχτεί αίτημα για TIME OUT,  διακόπτει τον αγώνα δείχνοντας μια 

λευκή κάρτα προς την πλευρά του αθλητή- ζευγαριού που ζήτησε το TIME OUT. Ο 
διαιτητής τοποθετεί την άσπρη κάρτα του ΤΙΜΕ OUT στο γήπεδο του αθλητή ή του 
ζευγαριού που ζήτησε το TIME OUT . 

3.4.4.2.5 Όταν ο παίκτης ή το ζευγάρι που ζήτησε  TIME OUT  είναι έτοιμο να αγωνιστεί ή στο 
τέλος του 1΄λεπτού, ο διαιτητής θα τοποθετήσει την κάρτα σε ειδική θέση στο τραπέζι 
του, στην πλευρά του αθλητή που πήρε το TIME OUT. 
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3.4.4.2.6 Αν ή αίτηση για TIME OUT γίνει συγχρόνως από τους δύο αντίπαλους  παίκτες – 
ζευγάρια ή προπονητές - αρχηγούς , τότε αυτό παραχωρείται και ο αγώνας θα 
ξεκινήσει όταν και οι δύο είναι έτοιμοι να αγωνιστούν ή στο τέλος του 1’ λεπτού ( 
όποιο είναι συντομότερο χρονικά). Το TIME OUT θα χρεωθεί και στους δύο. Στην 
περίπτωση αυτή δεν δίδεται άλλο TIME OUT στον αγώνα.  

3.4.4.3 Στα ομαδικά πρωταθλήματα ο αγώνας είναι συνεχής με εξαίρεση τη νόμιμη 
προθέρμανση, εκτός της περίπτωσης που παίκτης  πρέπει να αγωνιστεί σε  δύο 
συνεχόμενους αγώνες, όπου έχει δικαίωμα να ζητήσει 5 λεπτά διάλειμμα μεταξύ των 
αγώνων.    

3.4.4.4   Ο Επιδιαιτητής μπορεί να επιτρέψει μια διακοπή του αγώνα που δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 10' λεπτά,  αν ένας παίκτης καθίσταται πρόσκαιρα ανίκανος εξαιτίας 
ατυχήματος, προβλεπόμενου του γεγονότος ότι κατά την άποψη του Επιδιαιτητή η 
διακοπή αυτή δεν θα είναι σε βάρος του αντίπαλου παίκτη ή ζευγαριού. 

3.4.4.5   Διακοπή δεν επιτρέπεται για ανικανότητα που υπήρχε πριν την έναρξη του αγώνα ή 
που οφείλεται στη φυσιολογική και ψυχολογική πίεση του αγώνα. Ανικανότητα τέτοια 
όπως κράμπα ή κόπωση που προκλήθηκε λόγω φυσικής κατάστασης του παίκτη ή λόγω 
των συνθηκών του παιγνιδιού δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν λόγος επείγουσας διακοπής. 
Επιτρέπεται μόνο για ανικανότητα που προέρχεται από ατύχημα κατά την διάρκεια του 
αγώνα, όπως λόγου χάρη κτύπημα από πτώση. 

3.4.4.6  Αν υπάρχει αίμα από οποιονδήποτε στην διάρκεια του αγώνα, τότε ο αγώνας 
διακόπτεται αμέσως και δεν θα ξαναρχίσει μέχρι ότου δοθούν στον τραυματία οι πρώτες 
βοήθειες και απομακρυνθούν από τον αγωνιστικό χώρο όλα εκείνα τα αντικείμενα που 
ήρθαν σε επαφή με το αίμα. 

3.4.4.7 Οι παίκτες στη διάρκεια του ατομικού τους αγώνα παραμένουν στον αγωνιστικό χώρο, 
εκτός αν τους δοθεί άδεια από τον επιδιαιτητή. Στη διάρκεια των νόμιμων διαλειμμάτων 
μεταξύ των σετ και του ΤΙΜΕ OUT παραμένουν σε απόσταση 3 μέτρων από τον 
αγωνιστικό χώρο, υπό την επιτήρηση του διαιτητή. 
 
 

3.5        ΠΕΙΘΑΡΧΕΙΑ 
3.5.1 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ. 
3.5.1.1 Στα Ομαδικά Πρωταθλήματα  ο παίκτης μπορεί να πάρει οδηγίες από οποιονδήποτε  

βρίσκεται νόμιμα στον "πάγκο" της ομάδας του. 
3.5.1.2 Στα Ατομικά Πρωταθλήματα μόνο ένα άτομο, το οποίο έχει δηλωθεί στον διαιτητή πριν 

από την έναρξη του αγώνα, μπορεί να δώσει οδηγίες, εκτός αν στα διπλά το ζευγάρι 
προέρχεται από διαφορετικές ομοσπονδίες- ομάδες, οπότε θα υπάρχουν δύο 
προπονητές, οι οποίοι σύμφωνα με τα 3.5.1 και 3.5.2 θεωρούνται ως ενιαία μονάδα.   Αν 
οποιοδήποτε άλλο άτομο δώσει οδηγίες, τότε ο Διαιτητής πρέπει να το αποβάλλει από 
τον αγωνιστικό χώρο δείχνοντας του Κόκκινη Κάρτα. 

3.5.1.3 Ο παίκτης μπορεί να πάρει οδηγίες μόνο κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων μεταξύ των 
σετ  ή κατά την διάρκεια των νόμιμων διαλειμμάτων και όχι μεταξύ του τέλους της 
προθέρμανσης και της αρχής του αγώνα. Αν οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο άτομο 
προσπαθήσει να δώσει οδηγίες σε μη επιτρεπόμενο χρόνο, κατά τη διάρκεια του αγώνα, 
τότε ο Διαιτητής τον προειδοποιεί με κιτρίνη Κάρτα και τον ενημερώνει ότι αν συνεχίσει, 
θα αποβληθεί. 

3.5.1.4 Αν και μετά την προειδοποίηση, στο ίδιον ομαδικό ή ατομικό αγώνα, οποιοσδήποτε 
προσπαθήσει να δώσει οδηγίες σε μη επιτρεπόμενο χρόνο τότε ο Διαιτητής τον 
αποβάλλει από τον αγωνιστικό χώρο δείχνοντας του Κόκκινη Κάρτα, ανεξάρτητα αν είναι 
το ίδιο άτομο το οποίο είχε δεχθεί την προειδοποίηση προηγούμενα. 

3.5.1.5 Σε Ομαδικό αγώνα, ο αποβληθείς δεν δύναται να επιστέψει ούτε να αντικατασταθεί  μέχρι 
να τελειώσει ο Ομαδικός αγώνας, εκτός αν είναι παίκτης που επιστρέφει μόνο για να 
παίξει και ξαναφεύγει. Σε ατομικά Πρωταθλήματα η αποβολή είναι οριστική για τον 
αγώνα. 

3.5.1.6 Αν ο αποβληθείς αρνηθεί να απομακρυνθεί ή επιστρέψει πριν τελειώσει ο αγώνας, ο 
Διαιτητής πρέπει να διακόψει τον αγώνα και να αναφερθεί αμέσως στον Επιδιαιτητή. 
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3.5.1.7  Ο κανονισμός αυτός εφαρμόζεται μόνο για τις συμβουλές στο παιγνίδι και τίποτα στους 
κανονισμούς αυτούς δεν εμποδίζει ένα παίκτη ή αρχηγό, όπως είναι φυσικό να κάνει 
ένσταση εναντίον της απόφασης κάποιου Αξιωματούχου. 

3.5.2 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. 
3.5.2.1 Οι παίκτες και οι προπονητές  θα πρέπει να αποφεύγουν  ενέργειες ή συμπεριφορές 

τέτοιες που  επηρεάζουν  τους αντίπαλους τους, προσβάλουν τους θεατές και 
δυσφημούν το άθλημα. Σαν τέτοιες χαρακτηρίζονται, η προσβλητική γλώσσα, το 
εσκεμμένο σπάσιμο της μπάλας ή το πέταμα της μπάλας έξω από τον αγωνιστικό χώρο, 
το κλότσημα του τραπεζιού και των διαχωριστικών και η έλλειψη σεβασμού απέναντι 
στους αξιωματούχους του αγώνα. 

3.5.2.2 Όταν ο Διαιτητής θεωρεί ότι η συμπεριφορά του παίκτη ή του προπονητή στον 
αγωνιστικό χώρο δεν είναι σύμφωνα με τον κανονισμό, πρέπει να τον προειδοποιήσει 
δείχνοντας του κιτρίνη κάρτα και να του ζητήσει να μην επαναλάβει την προσβλητική 
συμπεριφορά , διότι θα ακολουθήσουν πόντοι ποινής. Αν όμως η συμπεριφορά του 
παίκτη ή του προπονητή είναι ιδιαίτερα απαράδεκτη, πρέπει αμέσως να διακόψει τον 
αγώνα και να αναφέρει το γεγονός στον επιδιαιτητή. 

3.5.2.3 Εκτός από τα οριζόμενα στις 3.5.2.2 και 3.5.2.5,  αν ο παίκτης ο οποίος έχει 
προειδοποιηθεί υποπέσει σε νέα παράβαση στον ίδιο ατομικό αγώνα ή ομαδική 
συνάντηση ο διαιτητής θα τον τιμωρήσει με 1 πόντο ποινής και για οποιαδήποτε 
μελλοντική παράβαση του με 2 πόντους ποινής δείχνοντας του ταυτόχρονα κόκκινη και 
κίτρινη κάρτα. 

3.5.2.4 Αν παίκτης που έχει ήδη 3 πόντους ποινής στον ίδιο ατομικό αγώνα ή την ομαδική 
συνάντηση συνεχίσει να παραβαίνει τον κανονισμό, ο διαιτητής πρέπει να διακόψει 
αμέσως τον αγώνα και να ενημερώσει τον επιδιαιτητή. 

3.5.2.5 Απαγορεύεται η αλλαγή ρακέτας στην διάρκεια ενός ατομικού αγώνα , εκτός της 
περίπτωσης που η ρακέτα καταστραφεί. Αν γίνει αντιληπτό ότι ο παίκτης άλλαξε τη 
ρακέτα του χωρίς να ενημερώσει τον διαιτητή, αυτός διακόπτει αμέσως  τον αγώνα και 
ενημερώνει  τον επιδιαιτητή. 

3.5.2.6 Η προειδοποίηση ή οι πόντοι ποινής σε έναν παίκτη ενός ζευγαριού στα δίπλα 
αγωνίσματα ισχύει και για τους δυο παίκτες. Για τους ομαδικούς αγώνες ισχύουν τα 
παρακάτω: Η προειδοποίηση δεν ακολουθεί τον συμπαίκτη στους επόμενους ατομικούς 
αγώνες ενώ ακολουθεί τον προειδοποιηθέντα. Αν παίκτης προειδοποιηθεί ή τιμωρηθεί με 
πόντο ποινής  σε ατομικό αγώνα της ομαδικής συνάντησης   και στην συνέχεια στο διπλό 
ο ίδιος ή ο συμπαίκτης του υποπέσουν σε παράβαση τότε πρέπει να επιβληθεί σ΄ αυτούς 
η αμέσως μεγαλύτερη ποινή . 

3.5.2.7 Εκτός από τα οριζόμενα στο 3.5.2.2., αν  ο προπονητής έχει προειδοποιηθεί και 
υποπέσει σε νέα παράβαση στον ίδιο ατομικό αγώνα  ή ομαδική συνάντηση, ο διαιτητής 
τον αποβάλλει από τον αγωνιστικό χώρο μέχρι την λήξη του ατομικού αγώνα ή τη λήξη 
της ομαδικής συνάντησης  δείχνοντας του κόκκινη κάρτα. 

3.5.2.8 Ο Επιδιαιτητής μπορεί, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να τιμωρήσει κάποιον, για 
σοβαρό παράπτωμα ανάρμοστης και άπρεπης συμπεριφοράς είτε αυτό αναφέρεται από 
τον διαιτητή είτε  όχι, αποβάλλοντας τον από τον αγώνα, την συνάντηση ή  και ολόκληρη 
την διοργάνωση, δείχνοντας του Κόκκινη Κάρτα. 

3.5.2.9 Αν  παίκτης αποβληθεί, για λόγους συμπεριφοράς, 2 φορές σε μια ατομική ή ομαδική 
διοργάνωση  τότε αυτομάτως αποκλείεται από την συγκεκριμένη διοργάνωση. 

3.5.2.10 Ο Επιδιαιτητής μπορεί να επιβάλλει ποινή οριστικής απομάκρυνσης για το υπόλοιπο 
μιας διοργάνωσης, σε οποιονδήποτε έχει αποβληθεί δυο φορές κατά την διάρκεια της εν 
λόγω διοργάνωσης. 

3.5.2.11 Αν αθλητής, μετά από έλεγχο ρακέτας βρεθεί 4 φορές σε χρονική διάρκεια 48 μηνών , 
ότι χρησιμοποιεί παράνομη ρακέτα, τότε τιμωρείται με 12μηνο αποκλεισμό από αγώνες 
της ITTF. 

3.5.2.12 Αν αθλητής αποκλειστεί από αγώνα, αγώνισμα ή διοργάνωση για οποιονδήποτε λόγο, 
χάνει αυτόματα σχετικό τίτλο που τυχόν απέκτησε στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα, είτε 
αυτό είναι μετάλλιο είτε χρηματικό έπαθλο αλλά και πόντους στον πίνακα αξιολόγησης.   

3.5.2.13 Σε περιπτώσεις πολύ σοβαρών παραβάσεων θα πρέπει να ενημερώνεται η 
Ομοσπονδία του παραβάτη. 
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3.5.3  ΣΩΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
 
3.5.3.1   Παίκτες, προπονητές και αξιωματούχοι θα πρέπει να συμβάλλουν στην καλή  
              παρουσίαση του αθλήματος διατηρώντας ηθικά στοιχεία.  
              
3.5.3.1.1 Οι αθλητές θα πρέπει να  δίνουν τον  καλύτερο  εαυτό  τους     
             για να κερδίσουν έναν αγώνα και να μην απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τους αγώνες   
             εκτός  εάν συντρέχει λόγος αρρώστιας ή τραυματισμού. 
3.5.3.1.2 Αθλητές προπονητές και αξιωματούχοι θα πρέπει να απέχουν από κάθε είδους τυχερά    
             Παιγνίδια τα οποία αφορούν τους δικούς τους αγώνες.  
 
3.5.3.2   Αν κάποιος αθλητής δεν τηρεί τις παραπάνω αρχές, θα πρέπει να τιμωρείται με  
             χρηματικό πρόστιμο σε υπαμειβόμενες διοργανώσεις και ή με αποκλεισμό από τις  
             διοργανώσεις της   ITTF. 
3.5.2.3   Αν κάποιος   από  τους  συνοδούς  ή τους  αξιωματούχους υποπέσει σε παράπτωμα, η  
             Ομοσπονδία στην οποία ανήκει θα πρέπει να τον τιμωρήσει.  
3.5.2.4   Η πειθαρχική επιτροπή της ITTF η οποία ορίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή ,  
              αποτελείται από 4 μέλη και τον πρόεδρο είναι αρμόδια αποφασίσει αν η παράβαση              
              ισχύει  και αν  αρμόζει τιμωρίας. Αυτή η επιτροπή θα αποφασίσει σύμφωνα με τις         
              επίσημες  οδηγίες, οι οποίες  δίνονται από Εκτελεστική Επιτροπή. 
3.5.3.5  Έφεση σε απόφαση  της   πειθαρχικής  επιτροπής,  μπορεί  να   γίνει  από  αθλητή,   
            Προπονητή, ή αξιωματούχο εντός 15 ημερών, στην Εκτελεστική Επιτροπή της ITTF και   
            της οποίας η απόφαση θα είναι τελεσίδικη. 
 
 
3.6 Κλήρωση των αγώνων νοκ-άουτ. 
 
3.6.1 Byes και Αγώνες εκτός πίνακα. 
3.6.1.1 Ο αριθμός των θέσεων στον πρώτο γύρο ενός αγώνα νοκ-άουτ πρέπει να είναι της 

δύναμης του 2. 
3.6.1.1.1 Αν ο αριθμός των θέσεων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των συμμετοχών , ο 

πρώτος γύρος θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσα byes, ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός 
των θέσεων. 

3.6.1.1.2 Αν ο  αριθμός των θέσεων είναι μικρότερος από τον αριθμό των συμμετοχών , ένα 
τουρνουά πρόκρισης πρέπει να διεξάγεται, έτσι ώστε ο αριθμός των προκρινόμενων από 
το τουρνουά και ο αριθμός των συμμετοχών του κυρίως ταμπλό να συμπληρώνουν τον 
αριθμό των θέσεων του κυρίως ταμπλό. 

3.6.1.2 Τα  byes θα πρέπει να διανεμηθούν όσο πιο καλά γίνεται στο  πρώτο γύρου, με πρώτα 
τα byes που θα τοποθετηθούν στις θέσεις απέναντι στα φαβορί. 

3.6.1.3 Οι εκτός ταμπλό αγώνες θα πρέπει να κληρώνονται όσο πιο ομαλά γίνεται ανάμεσα στα 
μισά, τα τέταρτα, τα όγδοα και τα δέκατα έκτα της κλήρωσης κατά αναλογία. 

 
3.6.2 Τοποθέτηση φαβορί 
3.6.2.1 Οι θέσεις των φαβορί θα πρέπει να διασπαρθούν έτσι ώστε να μην μπορούν να 

συναντηθούν πριν από την τελική φάση των αγώνων. 
3.6.2.2 Ο αριθμός των φαβορί δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό των πραγματικών 

συμμετοχών του πρώτου γύρου των αγώνων. 
3.6.2.3 Το πρώτο φαβορί πρέπει να τοποθετηθεί στην κορυφή του πρώτου μισού της κλήρωσης 

και το δεύτερο φαβορί στο τέλος του δεύτερου μισού. Όλα τα αλλά φαβορί πρέπει να 
κληρωθούν  μεταξύ των προσδιορισμένων θέσεων στην Κλήρωση όπως ακολουθεί: 

3.6.2.3.1 Το τρίτο και τέταρτο φαβορί θα πρέπει να κληρωθούν ανάμεσα στο τέλος του πρώτου 
μισού της κλήρωσης και την κορυφή του δεύτερου μισού. 

3.6.2.3.2 Τα 5-8 φαβορί θα πρέπει να κληρωθούν ανάμεσα στις τελευταίες θέσεις των μονών 
τέταρτων της κλήρωσης και τις κορυφαίες θέσεις των αρτίων τέταρτων. 
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3.6.2.3.3 Τα 9-16 φαβορί θα πρέπει να κληρωθούν ανάμεσα στις τελευταίες θέσεις των μονών 
όγδοων της κλήρωσης και τις αρχικές θέσεις των ζυγών όγδοων. 

3.6.2.3.4 Τα 17-32 φαβορί θα πρέπει να κληρωθούν ανάμεσα στις τελευταίες θέσεις των μονών 
δέκατων έκτων της κλήρωσης και τις κορυφαίες θέσεις των ζυγών δέκατων έκτων. 

3.6.2.4 Σε ομαδικό πρωτάθλημα  που γίνεται με το σύστημα νοκ-άουτ, μόνο η πρώτη σε 
κατάταξη ομάδα μιας ομοσπονδίας θα τοποθετηθεί σαν φαβορί. 

3.6.2.5 Η τοποθέτηση φαβορί πρέπει να ακολουθεί τη σειρά της τελευταίας λίστας κατάταξης 
που ανακοινώθηκε από την ITTF εκτός αν: 

3.6.2.5.1 Όλα τα φαβορί προέρχονται από Ομοσπονδίες που ανήκουν στην ίδια Ηπειρωτική 
Ομοσπονδία, όποτε ισχύει η τελευταία δημοσιευμένη λίστα της. 

3.6.2.5.2 Όλα τα φαβορί προέρχονται από την ίδια Ομοσπονδία όποτε ισχύει η τελευταία 
δημοσιευμένη λίστα της. 

 
 
 
 
3.6.3 Συμμετοχές από την ίδια Ομοσπονδία. 
3.6.3.1 Συμμετέχοντες παίκτες ή ζευγάρια από την ίδια Ομοσπονδία πρέπει να κληρωθούν, έτσι 

ώστε να μη μπορούν να συναντηθούν πριν τον τελευταίο γύρο των αγώνων. 
3.6.3.2 Η Ομοσπονδία πρέπει να δηλώσει τους παίκτες ή τα ζευγάρια σύμφωνα με την 

αγωνιστική τους αξία, ξεκινώντας με τους παίκτες που συμπεριλαμβάνονται  στον Πίνακα 
Αξιολόγησης και μετά τους άλλους. 

3.6.3.3 Οι δύο πρώτες συμμετοχές από μια Ομοσπονδία πρέπει να κληρωθούν σε διαφορετικά 
μισά της κλήρωσης, η 3η και 4η συμμετοχή  πρέπει να κληρωθούν σε διαφορετικά 
τέταρτα από αυτά στα οποία κληρώθηκαν οι δύο πρώτες. 

3.6.3.4 Οι συμμετοχές από 5-8 πρέπει να κληρωθούν σε όγδοο της κλήρωση που δεν 
περιλαμβάνει μία από τις 4 πρώτες συμμετοχές. 

3.6.3.5 Οι συμμετοχές από 9-16 πρέπει να κληρωθούν σε δέκατο έκτο της κλήρωση που δεν 
περιλαμβάνει μία από τις 8 πρώτες συμμετοχές, και ούτω καθ’ εξής, μέχρις ότου όλες οι 
συμμετοχές να έχουν μοιραστεί σε ίσα μέρη. 

3.6.3.6  Αν ένα ζευγάρι ανδρών ή γυναικών που αποτελείται παίκτες διαφορετικών 
Ομοσπονδιών, πρέπει να θεωρείται ζευγάρι της Ομοσπονδίας της οποίας ο παίκτης 
κατατάχτηκε ψηλότερα στον Παγκόσμιο πίνακα αξιολόγησης ή αν κανένας παίκτης δεν 
είναι στον Παγκόσμιο πίνακα τότε στον αντίστοιχο Ηπειρωτικό πίνακα που ανήκει. Αν  
κανείς παίκτης δεν περιλαμβάνεται σε στους παραπάνω πίνακες αξιολόγησης, το ζευγάρι 
πρέπει να θεωρηθεί ως μέλος της Ομοσπονδίας της οποίας η ομάδα έχει  την υψηλότερη 
θέση στην αντίστοιχη Παγκόσμια λίστα κατάταξης ομάδων. 

3.6.3.7 Ζευγάρι μικτού που αποτελείται από παίκτες διαφορετικών Ομοσπονδιών πρέπει να 
θεωρείται ζευγάρι της Ομοσπονδίας στην οποία ανήκει ο άντρας. 

3.6.3.8 Στα λοιπά διπλά που αποτελούνται από παίκτες διαφορετικών Ομοσπονδιών θεωρούνται 
ζευγάρι και των δύο ομοσπονδιών. 

3.6.3.9 Σε Τουρνουά πρόκρισης, αν υπάρχουν συμμετοχές από την ίδια Ομοσπονδία, πρέπει να 
κληρώνονται σε διαφορετικά γκρουπ, όσο αυτό είναι δυνατόν, και να προκρίνονται σε 
θέσεις τέτοιες που να είναι σύμφωνες με τα αναφερόμενα στα άρθρα 3.6.3.3-5 

 
3.6.4 Αλλαγές 
3.6.4.1 Αλλαγές σε μια  κλήρωση μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση της οργανωτικής 

Επιτροπής και, όπου είναι σκόπιμο, με τη σύμφωνη γνώμη των αντιπροσώπων των 
άμεσα ενδιαφερομένων Ομοσπονδιών. 

3.6.4.2 Η κλήρωση όταν συμπληρωθεί δεν μπορεί να αλλαχτεί εκτός: Για να διορθωθούν λάθη 
και παρανοήσεις στις δηλώσεις συμμετοχής, για να διορθωθούν σοβαρές ανισότητες 
όπως αναφέρεται στο 3.6.5. ή για να συμπεριληφθούν συμπληρωματικοί παίκτες ή 
ζευγάρια όπως αναφέρεται στο 3.6.6. 

3.6.4.3 Καμία αλλαγή εκτός από τις αναγκαίες διαγραφές δεν μπορεί να γίνει  στην κλήρωση 
ενός Πρωταθλήματος, όταν τα παιγνίδια του Πρωταθλήματος αυτού έχουν αρχίσει. Λόγω 
του κανονισμού αυτού τα τουρνουά πρόκρισης θεωρούνται ξεχωριστά Πρωταθλήματα. 
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3.6.4.4 Κανείς παίκτης δεν μπορεί να διαγράφει από την κλήρωση, χωρίς την έγκριση του, εκτός 
αν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό. Έγκριση διαγραφής πρέπει να δίνεται προσωπικά στον 
παίκτη, αν είναι παρών ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του. 

3.6.4.5 Καμία αλλαγή δεν μπορεί να γίνει σε ένα διπλό αν και οι δυο παίκτες είναι παρόντες και 
κατάλληλοι να παίξουν. Αίτηση αλλαγής της κλήρωσης λόγω τραυματισμού, αρρώστιας ή 
απουσίας ενός παίκτη μπορεί να γίνει δεχτή. 

 
3.6.5 Επαναληπτική κλήρωση. 
3.6.5.1 Εκτός από τα οριζόμενα στα 3.6.4.2, 3.6.4.5 και 3.6.5.2 ένας παίκτης δεν μπορεί να 

μετακινηθεί από ένα μέρος της κλήρωσης σε άλλο, εκτός από τις περιπτώσεις που ο 
πίνακας γίνεται τόσο ανισοσκελής, ώστε η ανά τακτοποίηση του είναι αναγκαία, οπότε 
γίνεται επαναληπτική κλήρωση. 

3.6.5.2 Κατ’ εξαίρεση, όταν υπάρχουν αποχές φαβορί από το ίδιο τμήμα της κλήρωσης και μια 
καινούργια ολική κλήρωση είναι αδύνατη , τότε τα εναπομείναντα φαβορί θα πρέπει να 
ξανά αριθμηθούν και να κληρωθούν ξανά στις θέσεις των φαβορί, αφήνοντας το 
υπόλοιπο της κλήρωσης ίδιο. Στη διαδικασία αυτή  προτεραιότητα πρέπει να δίνεται στις 
δηλώσεις των Ομοσπονδιών. 

 
3.6.6 Προσθήκες. 
3.6.6.1 Παίκτες που δεν περιλαμβάνονται στην κλήρωση μπορούν να προστεθούν αργότερα 

σύμφωνα με απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής και με την έγκριση του Επιδιαιτητή. 
3.6.6.2 Οποιαδήποτε κενά στις θέσεις φαβορί θα πρέπει πρώτα να συμπληρωθούν από το 

πίνακα αξιολόγησης, κληρώνοντας σ’ αυτές τις ισχυρότερες συμμετοχές. Οι υπόλοιπες 
συμμετοχές πρέπει να κληρωθούν πρώτα  ανάμεσα σε κενά οφειλόμενα σε απουσία ή 
αποβολή και στη συνεχεία στα ήδη τοποθετημένα byes. 

3.6.6.3 Πρόσθετες συμμετοχές που αν περιλαμβανόταν στην αρχική κλήρωση θα ήταν φαβορί,  
μπορούν να περιληφθούν μόνο αν υπάρχουν κενές θέσεις φαβορί. 

 
3.7      Η οργάνωση των αγώνων. 
3.7.1 Εξουσιοδότηση 
3.7.1.1 Σύμφωνα με  το καταστατικό της ITTF, οποιαδήποτε Ομοσπονδία μπορεί να οργανώσει 

και να διεξαγάγει τουρνουά στην χώρα της ή μπορεί να διεξάγει Διεθνείς Αγώνες. 
3.7.1.2 Σ’ οποιαδήποτε περίοδο μια Ομοσπονδία μπορεί να διοργανώσει ένα πρωτάθλημα 

ανδρών-γυναικών, ένα πρωτάθλημα εφήβων-νεανίδων και ένα  ανοιχτό τουρνουά 
Βετεράνων και το οποίο και ονομαστεί « Διεθνές ανοιχτό Πρωτάθλημα Ανδρών»,  
«Εφήβων» ή « Βετεράνων» αντίστοιχα. 

3.7.1.3 Ένας παίκτης που αγωνίζεται για Ομοσπονδία που είναι μέλος της ITTF,  μπορεί να 
πάρει μέρος μόνο σε  πρωταθλήματα της ITTF, είτε εγκεκριμένα είτε καταχωρημένα στο 
αγωνιστικό πρόγραμμα της ITTF, με τα χρώματα της εθνικής του ομάδας, αλλά και σε 
αναγνωρισμένα πρωταθλήματα μετέχοντας με την Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή ή Εθνική 
Παρολυμπιακή Επιτροπή αντίστοιχα . 
Η συμμετοχή σε άλλου είδους πρωταθλήματα επιτρέπεται μόνο με την άδεια της 
Ομοσπονδίας του αθλητή ή με την άδεια της ITTF. Άδεια σε τέτοιου είδος αγώνες θα 
πρέπει να δίνεται, εκτός από την περίπτωση που έχει δοθεί έγγραφη γνωστοποίηση από 
την ομοσπονδία του αθλητή ή από την ITTF για την απαγόρευση συμμετοχής αθλητών 
σε τέτοιου είδους αγώνες.    

3.7.1.4 Κανείς αθλητής δεν μπορεί να πάρει μέρος σε διεθνείς αγώνες αν του απαγορευθεί από 
την ομοσπονδία του ή από την ηπειρωτική ομοσπονδία στην οποία ανήκει η Ομοσπονδία 
του. 

3.7.1.5 Κανένα πρωτάθλημα δεν μπορεί να χρησιμοποιεί Παγκόσμιο τίτλο, χωρίς να υπάρχει  
έγκριση της ITTF, ούτε Ηπειρωτικού τίτλου χωρίς την έγκριση της αντίστοιχης 
Ηπειρωτικής Ομοσπονδίας. 

 
3.7.2 Εκπροσώπηση 
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3.7.2.1 Αντιπρόσωποι απ’ όλες τις Ομοσπονδίες των οποίων παίκτες συμμετέχουν σ’ ένα 
ανοικτό Διεθνές Πρωτάθλημα πρέπει να ενημερώνονται για  την κλήρωση, τυχόν αλλαγές 
της, καθώς και αποφάσεις ενστάσεων που αφορούν τους αθλητές τους. 

3.7.2.2 Κάθε συμμετέχουσα Ομοσπονδία πρέπει να εξουσιοδοτεί και να ορίζει τουλάχιστον έναν 
αντιπρόσωπο της στην οργανωτική επιτροπή, για  διεθνείς αγώνες στους οποίους 
συμμετέχει. 

 
3.7.3. Συμμετοχές. 
3.7.3.1 Προσκλήσεις συμμετοχών για ανοικτά Διεθνή Πρωταθλήματα πρέπει να στέλνονται σε 

όλες τις Ομοσπονδίες το αργότερο  δυο ημερολογιακούς μήνες πριν την έναρξη τους, και 
τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία λήξης των συμμετοχών. 

3.7.3.2 Όλες οι δηλώσεις συμμετοχής  Ομοσπονδιών για ανοικτά τουρνουά πρέπει να γίνονται 
δεκτές. Οι οργανωτές μπορούν να κάνουν προκριματικούς αγώνες, και στην περίπτωση 
αυτή λαμβάνοντας πάντα υπόψη τους τον πίνακα αξιολόγησης της ITTF και της 
Ηπειρωτικής Ομοσπονδίας καθώς και τη σειρά δήλωσης των αθλητών στη δήλωση 
συμμετοχής της Ομοσπονδίας. 

 
 
3.7.4 Αγώνες 
3.7.4.1 Τα Παγκόσμια ανοιχτά Πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών πρέπει να περιλαμβάνουν 

τα αγωνίσματα "Ατομικό Ανδρών", "Ατομικό Γυναικών", "Διπλό Ανδρών" και "Διπλό 
Γυναικών", και προαιρετικά το αγώνισμα του "Μικτού Διπλού", καθώς και Ομαδικές 
συναντήσεις των Ομοσπονδιών που συμμετέχουν. 

3.7.4.2 Συνιστάται στα Πρωταθλήματα Ελπίδων, Εφήβων  και Παίδων το επιτρεπόμενα όριο 
ηλικίας των αθλητών να  είναι κάτω από 21, κάτω από 18 και κάτω από 15 αντίστοιχα την 
31 Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους πριν από την αγωνιστική περίοδο  που γίνονται 
οι αγώνες.  

3.7.4.3 Συνιστάται στα Ανοικτά Διεθνή Πρωταθλήματα που συμπεριλαμβάνουν Ομαδικούς 
αγώνες, αυτοί να γίνονται με ένα από τα καθορισμένα στο 3.7.6 συστήματα και η 
πρόσκληση συμμετοχής ή η προκήρυξη, να αναφέρουν ποιό σύστημα θα ισχύσει. 

3.7.4.4 Στα Ατομικά Αγωνίσματα συνήθως χρησιμοποιείται το νοκ-αουτ, αλλά στα ομαδικά και 
στους προκριματικούς των ατομικών αγωνισμάτων μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί το 
νοκ-αουτ ή όμιλοι και νοκ-αουτ. 
 

3.7.5 Πρωταθλήματα με γκρουπ 
3.7.5.1 Στα Πρωταθλήματα που γίνονται σε ομίλους και νοκ-αουτ, κάθε μέλος του γκρουπ πρέπει 

να παίξει με όλα τα αλλά μέλη του γκρουπ και λαμβάνει 2 βαθμούς για κάθε νίκη, 1 για 
την ήττα και 0 βαθμούς αν χάσει άνευ αγώνα ή δεν ολοκληρώσει τον αγώνα και η τελική 
κατάταξη καθορίζεται από το σύνολο των βαθμών  που έχει συγκεντρώσει. Αθλητής ο 
οποίος έχει αγωνιστεί και  δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες (αναφέρεται στο racket 
control ή στο doping control) που πραγματοποιούνται μετά τον αγώνα, θεωρείται ότι 
έχασε τον αγώνα χωρίς να αγωνιστεί.  

3.7.5.2 Αν 2 ή περισσότερα μέλη του γκρουπ έχουν το ίδιο σύνολο βαθμών η σχετική θέση τους 
προσδιορίζεται μόνο από τα αποτελέσματα των μεταξύ τους συναντήσεων μέχρι ότου 
ξεκαθαρίσει η σειρά κατάταξης λαμβανομένων υπόψη κατά σειρά α) των βαθμών β)του 
λόγου ανάμεσα στις νίκες και τις ήττες  γ)του λόγου κερδισμένων, χαμένων σετ και δ) του 
λόγου κερδισμένων, χαμένων πόντων. 

3.7.5.3 Αν σ’ ένα οποιοδήποτε στάδιο των υπολογισμών, η θέση ενός ή περισσοτέρων από τα 
μέλη του γκρουπ έχει ξεκαθαρίσει έναντι των άλλων των οποίων παραμένει ίση, 
επαναλαμβάνεται η διαδικασία των 3.7.5.1-2 λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των 
μεταξύ αγώνων των μελών του γκρουπ που παραμένουν ίσα. 

3.7.5.4 Σε περίπτωση που η διαδικασία των 3.7.5.1-3 δεν ξεκαθαρίζει τις θέσεις τότε γίνεται 
κλήρωση. 

3.7.5.5 Στις προκριματικές φάσεις των Παγκοσμίων, Ολυμπιακών και Ανοικτών διεθνών αγώνων, 
οι αθλητές θα πρέπει να κληρώνονται στους ομίλους σύμφωνα πάντα με τον ισχύων 
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παγκόσμιο πίνακα αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός, να μην κληρωθούν 
μαζί αθλητές- αθλήτριες  από την ίδια ομοσπονδία. 

3.7.5.6 Αν είναι ορισμένο να προκριθεί 1 αθλητής ή μία ομάδα από τους ομίλους, θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί τελευταίο το παιγνίδι μεταξύ του 1-2 (αθλητή ή ομάδας), ενώ αν θα 
πρέπει να προκριθούν 2 ομάδες ή αθλητές-αθλήτριες από τον όμιλο θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί τελευταίος ο αγώνας μεταξύ του 2-3 (αθλητή ή ομάδας).  

 
3.7.6 Συστήματα Ομαδικών συναντήσεων 
3.7.6.1     Σύστημα 5 αγώνων (Swaythling Cup,5 ατομικά).   
3.7.6.1.1 Η ομάδα αποτελείται από 3 παίκτες 
3.7.6.1.2 Η σειρά διεξαγωγής των αγώνων είναι A - X, B -Y, C- Z, A- Y, B- X                   
3.7.6.2     Σύστημα 5 αγώνων (Corbillion Cup, 4 ατομικά και 1 διπλό).   
3.7.6.2.1 Η ομάδα αποτελείται από 2,3 ή 4 παίκτες. 
3.7.6.2.2 Η σειρά διεξαγωγής των αγώνων είναι A-X, B-Y, Διπλό, A- Y, B-X  
3.7.6.2.3 Στα παρολυμπιακά αγωνίσματα η σειρά των αγώνων μπορεί να είναι όπως ορίζει η 

παράγραφος 3.7.6.2.2 με εξαίρεση το διπλό το οποίο παίζεται στο τέλος.   
3.7.6.3      Σύστημα 5 αγώνων (Σύστημα Ολυμπιακών αγώνων (4 ατομικά και 1 διπλό).   
3.7.6.3.1 Η ομάδα αποτελείται από 3 αθλητές. Κάθε αθλητής θα πρέπει να αγωνιστεί το πολύ   

     σε δύο ατομικά.  
3.7.6.3.2  Η σειρά διεξαγωγής των αγώνων είναι A-X,  B-Y,   Διπλό C  και A ή B  V Z και X ή Y,        
                 B ή  A- Z, C-Y ή X.  
3.7.6.4     Σύστημα 7 αγώνων (6 ατομικά και 1 διπλό). 
3.7.6.4.1 Η ομάδα αποτελείται από 3,4 ή 5 παίκτες. 
3.7.6.4.2 Η σειρά διεξαγωγής των αγώνων είναι A-Y, B-X, C-Z, Διπλό, A-X, C-Y, B-Z   
3.7.6.5     Σύστημα 9 αγώνων (9 ατομικά)  Νικητής ο νικητής σε 5 αγώνες. 
3.7.6.5.1  Η ομάδα αποτελείται από 3 παίκτες. 
3.7.6.5.2  Η σειρά διεξαγωγής των αγώνων είναι A-X, B-Y, C-Z, B-X, A-Z, C-Y, B-Z, C-X, A-Y   
 
3.7.7 Κανόνες διεξαγωγής Ομαδικών συναντήσεων 
3.7.7.1 Oι παίκτες, που δηλώνονται να αγωνιστούν σε έναν ομαδικό αγώνα, πρέπει να έχουν το 

δικαίωμα συμμετοχής σε αυτόν. 
3.7.7.2 Το όνομα του αρχηγού της ομάδας, είτα αυτός θα αγωνιστεί είτε όχι, πριν την έναρξη του     
            αγώνα. 
3.7.7.3 Πριν την έναρξη του αγώνα διεξάγεται κλήρωση από τον επιδιαιτητή (σε ομαδικούς που 

γίνονται στις έδρες των ομάδων) ή εκπρόσωπο του για το πια ομάδα θα πάρει το A, B, C 
ή το X, Y, Z. O αρχηγός της ομάδας τοποθετεί τους αθλητές του στα αντίστοιχα γράμματα 
της κλήρωσης και την επιστρέφει υπογεγραμμένη. 

3.7.7.4 Η δήλωση του διπλού μπορεί να γίνει μέχρι την λήξη του αμέσως προηγούμενου του 
διπλού  αγώνα. 

3.7.7.5 Μία ομαδική συνάντηση τελειώνει όταν μία ομάδα έχει νικήσει στην πλειοψηφία των 
αγώνων. 

 
 
 
3.7.8 Αποτελέσματα 
3.7.8.1 Η Διοργανώτρια Ομοσπονδία πρέπει να στείλει στο Γενικό Γραμματέα της ITTF και στο 

Γραμματέα της αντίστοιχης Ηπειρωτικής Ομοσπονδίας όσο πιο γρήγορα είναι δυνατόν 
(εντός 7 ημερών) μετά το τέλος των αγώνων αναλυτικά στοιχεία των αποτελεσμάτων 
όλων των συναντήσεων, όλων των διεθνών αγώνων που διοργανώνει καθώς  και τους 
τελικούς γύρους των εθνικών Πρωταθλημάτων. 

 
3.7.9 Τηλεόραση και συνεχής ροή αποτελεσμάτων 
3.7.9.1 Σε διεθνής αγώνες, που διοργανώνονται  από μία Ομοσπονδία, η τηλεοπτική κάλυψη 

γίνεται μόνο με την άδεια της διοργανώτριας ομοσπονδίας. Το παραπάνω δεν ισχύει για 
τα Παγκόσμια, Ηπειρωτικά Πρωταθλήματα και τους Ολυμπιακούς Αγώνες ή 
Παρολυμπιακούς. 
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3.7.9.2 Η δήλωση συμμετοχής σε ένα τέτοιο διεθνές πρωτάθλημα σημαίνει αυτόματα, ότι οι 
παίκτες από τις άλλες ομοσπονδίες αποδέχονται την τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων. 
Στα Παγκόσμια, Ηπειρωτικά Πρωταθλήματα και στους Ολυμπιακούς αγώνες ή 
Παρολυμπιακούς. η συμμετοχή σημαίνει ότι αποδέχονται την ζωντανή ή 
μαγνητοσκοπημένη κάλυψη σε όλη τη διάρκεια των αγώνων καθώς και την προβολή για 
ένα μήνα μετά το τέλος αυτών. 

3.7.9.3 Η συνεχής ροή αποτελεσμάτων σε όλες τις διοργανώσεις της ITTF θα πρέπει να είναι 
πιστοποιημένες και θα πρέπει να καταβάλλουν και το ανάλογο παράβολο όπως έχει 
θεσμοθετηθεί από την 1.6.2011.     

 
3.8    Διεθνής καταλληλότητα  
3.8.1 Το άρθρο 4.5.1 ορίζει το δικαίωμα συμμετοχής αθλητών στους Ολυμπιακούς αγώνες και 

το 4.6.1 το δικαίωμα συμμετοχής στους Παρολυμπιακούς αγώνες, ενώ τα άρθρα 4.1.3, 
4.2.3, 4.3.6, 4.4.3, ορίζουν το δικαίωμα συμμετοχής αθλητών σε παγκόσμια 
πρωταθλήματα. 

3.8.2 Ένας αθλητής θεωρείται ότι εκπροσωπεί μία Ομοσπονδία, εάν δέχεται την 
εκπροσώπηση και συμμετέχει σε ένα από τα πρωταθλήματα της, παραγράφου 3.1.2.3 ή 
σε ηπειρωτικά πρωταθλήματα εκτός από τα ατομικά στα Ανοικτά Παγκόσμια 
Πρωταθλήματα. 

3.8.3 Ένας αθλητής επίσης μπορεί να εκπροσωπήσει μία Ομοσπονδία, με την προϋπόθεση 
όμως,  ότι έχει την εθνικότητα της χώρας στην οποία ανήκει η Ομοσπονδία του, εκτός αν 
ο αθλητής ο οποίος έχει ήδη εκπροσωπήσει μία Ομοσπονδία, χωρίς να έχει την 
εθνικότητά της χώρας, στην οποία ανήκει η ομοσπονδία, την οποία όμως σύμφωνα με τα 
προηγούμενα άρθρα την διατηρεί. 

3.8.3.1 Αθλητής ο οποίος έχει περισσότερες από 1 εθνικότητες μπορεί να εκπροσωπήσει την μία   
            από αυτές και σίγουρα την εθνικότητα της χώρας, στην οποία διαμένει ή έχει γεννηθεί. 
3.8.3.2 Παίκτης που την ίδια ημερομηνία είχε περισσότερες από μία εθνικότητες πρέπει να 

επιλέξει ποια ομοσπονδία θα εκπροσωπεί. 
3.8.4 Αθλητής μπορεί να εκπροσωπήσει μία ηπειρωτική Ομοσπονδία (1.18.1) σε αγώνες  

ομαδικού αγωνίσματος με την προϋπόθεση ότι η Ομοσπονδία του ανήκει στην 
συγκεκριμένη ήπειρο, σύμφωνα με το 3.8.2. 

3.8.5 Οι παίκτες δεν μπορούν να εκπροσωπούν διαφορετικές ομοσπονδίες σε μία περίοδο 3 
ετών. 

3.8.6 Μία ομοσπονδία μπορεί να δηλώσει αθλητή, ο οποίος βρίσκεται στην δικαιοδοσία της 
(1.21), σε Παγκόσμια Ανοικτά  Πρωταθλήματα. Μία τέτοια δήλωση, η οποία εμφανίζεται 
στα επίσημα αποτελέσματα και στις δημοσιεύσεις της ITTF δεν καθορίζει και την 
εκπροσώπηση του, συμφωνά με το 3.8.2. 

3.8.7 Μπορεί να ζητηθούν από το επιδιαιτητή των αγώνων, έγγραφα που να αποδεικνύουν την 
νομιμότητα συμμετοχής ενός αθλητή σε κάποιο πρωτάθλημα, όπως το διαβατήριό του. 

3.8.8 Οποιαδήποτε ένσταση που αφορά εκπροσώπηση αθλητή, κατατίθεται στην αρμόδια 
Επιτροπή, η οποία αποτελείται από την Εκτελεστική Επιτροπή, τον πρόεδρο της 
Επιτροπής Κανονισμών, τον πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης και τον πρόεδρο της 
Επιτροπής Αθλητών, των οποίων η απόφαση είναι τελεσίδικη. 

 
Η αρίθμηση ακολουθεί το HANDBOOK  της I.T.T.F. 2014-15 

 
 
 


